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„Mnie brak nie tyle wiary w moje zdolności, ale czegoś ogólniejszego: 
zaufania do życia, bezpiecznego spoczywania w swoim losie, wiary 
w ostateczną przychylność bytu. („.) 

Zdaje mi się, że świat, życie, jest dla mnie zawsze ważny jedynie jako 
materiał twórczości. Z chwilą gdy nie mogę życia utylizować twórczo - sta
je się ono dla mnie albo straszne i niebezpieczne, albo zabijaJąco-jałowe. 
Utrzymać w sobie ciekawość, podnietę twórcz:ą, oprzeć się procesowi 
wyjałowienia, nudy - oto najważniejsze dla mnie i najpilniejsze zadanie. 
Bez tego pieprzu życia popadnę w letarg śmierci - za życia. Sztuka przy
zwyczaiła mnie do swych podniet i ostrych sensacj i. Mój system nerwowy 
ma wybredność i delikatność, która nie dorosła do wymagań życia pozba
wionego sankcji sztuki ." 

/Fragmenty listów Brunona Schulza do Romany Fłalpernowej, s i erpień 1937 r./ 
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„Dziś, po tylu latach, gdy przymknę oczy i pomyślę 
o nim, w wyobraźni ukazuje się jego drobna i szczupła 
postać - widzę jego delikatne ruchy 1 wymowne gesty 
rąk o pięknych, białych i smukłych dłon i ach, słyszę, jak 
mówi głosem subtelnym i przytłumionym , pięknie i su
gestywnie, wolno i starannie dob ierając słowa.„ Ale co 
najmocniej utrwaliło mi s ię w obrazie tego drogiego mi 
człowieka, to jego oczy - dobre i mądre - niewielkie 
i błyszczące, głęboko osadzone pod niewysokim, moc
no sklepionym czołem ; te ciemne i przenikliwe oczy 
odznaczały s ię taką koncentracją wyrazu, jak gdyby 
w nich skupiała się cała osobowość tego artysty. Siła 
ich spojrzenia była tak wielka, że gdy patrzył na mnie, 
wydawało mi się, iż przenika mnie do głębi , że czyta 
nawet moje myśli. .. ( ... ) 

Nie wymyślał fikcyjnych, nie istniejących postaci czy 
pejzażu: tworzywem była mu realna, przeciętna co
dzienność . Widz iał ją wnikliwie i przetwarzał w swej 
wspaniałej wyobraźni w ów niezwykły «Schulzowski» 
świat, jak gdyby postrzegany - nie wiadomo na jawie. 
czy we śnie - oczami dziecka ... ( ... ) 

Ten realny świat , który go otaczał, był dla niego nie 
do zniesienia - chciał odeń uciec, ale nie chciał go cał
kowicie utracić, pragnął ocalić go od zagłady i zapom
nienia, ale w innej, odmienionej postaci. Dlatego twór
czość była dlań nie tylko potrzebą artystycznej wypo
wiedzi - była czymś więcej: ucieczką i ocaleniem. 

Ucieczka od rzeczywistości była , moim zdaniem, 
charakte rystyczną cechą osobowośc i Brunona 
Schulza. Mogłem się o tym przekonać także w latach 
okupacji hitlerowskiej, kiedy koszmarna rzeczywistość 
przekroczyła wszelkie granice fantazji ludzkiej. ( ... ) 

Schulz jednak potrafił nawet wtedy oderwać się 
od rzeczywistości i stworzyć taki azyl, gdzie można było 
znaleźć schronienie. Była nim Twierdza, potężna I bez
pieczna, nie do zdobycia przez wroga. Twierdza 
- wspan iały wytwór jego fantazji. .. Mieliśmy się wszys
cy tam schronić : Schulz ze swoimi przyjaciółmi; spo
łeczność Twierdzy mieli stanowić przede wszystkim 
artyści; życi e tam miało być szczęśliwe, harmonijne 
i piękne.( ... )'' 

/Emłl Górski, uczeń i przyjaciel Brunona Schulzal 

Bruno Schulz oko/o roku 
1928. f933 I 1934. 



„ Codzienność nieoodzienna" 

To stwierdzenie Józefa Czechowicza wyraża chyba najpełniej istotę twór-
czości Brunona Schulza, który z otaczające codzienności wykreował świat ma-
gicznej rzeczywistości . 

Należał do artystów bdarzonych podwó1nym talentem. Pierwszy objawił się 
jego talent plastyczny. Jako pisarz zadebiutował dop ero po czterdziestce . I choć 
literacka przygoda trwała zaledwie dziewięć lat, to ona przyniosła mu sławę 
i uznanie. 

Całą twórczość literacką Schulza śmiało można pomieścić Jednym tomie. 
Składają się na nią dwa zbiory opowiadań Sklepy cynamonowe 1 Sanatorium pod 
klepsydrą, cztery opowiadania drukowane oddzielnie w czasopismach, krytyki 
literackie omawiające nowości wydawnicze oraz odnaleziona część listów, 
z których wyrosła jego proza. 

Tylko tyle czy aż tyle? Znacznie więcej miejsca zajęłyby wszystkie prace 
krytyczne poświęcone jego twórczości. 

Od chwili swojego debiutu Schulz fascynuje kolejne pokolenia czytelników. 
Sprawia to niezwykły charakter i styl jego prozy, wielowymiarowej, gęstej od 
znaczeń, stwarzającej nieprzebrane możliwości interpretacyjne. I osobliwy język , 
pełen swoistych neologizmów, obcojęzycznych zwrotów, bo jak pisał w Ulicy 
krokodyli - „Język nasz nie posiada określeń , które by dozowały niejako stopień 
realności, definiowały jej gęstość" . Już pierwsi krytycy jego prozy zwracali uwagę 
na nieprzebrane bogactwo i „ekscentryczność słownictwa". Tadeusz Breza , 
stwierdzał , i ż „mowie Schulza warto by poświęcić rozprawkę( ... ). U Schulza słowa 
obce brzmią nie cudzoziemsko, ale zaziemsko". 

Zdarzylo się nawet, że jeden z językowych !Purystów, redaktor Skamandra, 
w którym drukowano opowiadanie Wiosna, „spolszczył" według obowiązujących 

norm językowych niektóre słowa Schulza. I tak na przykład „markownik" zastąpił 

album do marek, „stare herbariusze" zmieniły się w zielniki , „parabola" stała się 
hasłem, nawet „park" wstał zastąpiony ogrodem itp. f\l ie był on odosobniony 
w swojej językowej poprawności. W 1935 r. w Poradniku Językowym ukazał się 
elaborat o Schulzu pióra M „ Godziszewskiego pod wymownym tytulem Opętany 
fascynacją awersji do uczciwego języka. 

Jego światem była galicyjska prowincja, ją też uczynił tematem swoich 
utworów. Skazany na intelektualną i artystyczną samotność, przytłoczony prozą 
życia, umiał funkcjonować tylko w sztuce. 

Twórczość artystyczna, zarówno literacka jak i plastyczna, była dla niego 
remedium na pustkę, na obezwładniające go stany depresyjne, na porażającą 
nieśmiałość , była odzwierciedleniem jego skrywanych pragnień . Samotność 

traktował nie tylko jako szczególny przypadek swej egzystencji , ale także jako 
niezbędny warunek artystycznej kreacji, „odczynnik" doprowadzający .do fermen
tacji do strącania osadu figur i kolorów''. 

W fantastycznym świecie wyobraźni opuszczały go kompleksy i zwątpi~nia, 
przytłaczający „czas realny". Odwołując się d~ dziecińst_"".'a, stworzył wł_asny sw1at 
- azyl, krainę mitu. Według Schulza, to wlasnie dz1ec1nstwo decyduje o calym 
kształcie artystycznej działalności, w nim mieści się „żelazny kap1taf' wyobraz~1 , 
jej „archetypy" . „Nie wiem skąd w dzieciństwie dochodzimy do pewnych obrazow 
0 rozstrzygającym dla nas znaczeniu. Grają one rolę nitek w roztworze, dookoła 
których krystalizuje się dla nas sens świata („.) . Te wczesne_ obrazy - _pisał _na 
lamach Tygodnika /lustrowanego - wyznaczają artystom granice ich tworczosc1. 
Twórczość ich jest dedukcją z gotowych założeń. Nie odkrywają już potem nic 
nowego, uczą się tylko coraz le.piej rozumieć sekret powierzony im na wstępie 
i twórczość ich jest nieustanną egzegezą. Komentarzem do tego jednego wersetu, 
który im byl zadany. Zresztą sztuka nie rozwiązuje tego sekretu d~ końca" . . . 

„Ten rodzaj sztuki jaki mi leży na sercu - zwierzał się A. Plesn1ew1czow1 - 1es: 
właśnie regresją , jest powrotnym dzieciństwem. Gdyby można bylo uwstec_znic 
rozwój, osiągnąć jakąś okrężną drogą powtórne dzieciństwo, jeszcze raz_ mieć 1ego 
pełnię i bezmiar - to byłoby to ziszczeniem «genialnej epoki», «czasow _m_es1a
szowych", które nam przez wszystkie mitologie są przyrzeczone 1 zaprzys1ęzo_ne . 

Mim ideałem jest «dojrzeć» do dzieciństwa. To by dopiero była prawdziwa 
dojrzałość". 

Drohobycki rynek i dwie daty: 1892-1942, spinają jego życie swoistą klamrą. 
Urodził się i zginął niemal w tym samym miejscu. . . . . 

Między tymi dwoma wydarzeniami banalna b1ogra_t1a - nie lubiana_ ~raca , 
pustka, krótkie chwile artystycznego triumfu . Ale to własnie owa banalnosc stała 
się miarą jego sukcesu, tworząc nieprzemijające dzieło. 

A.N. 



Autoportret 
na tle Drohobycza 

Jak wyglądam? 

Czasem widzę się 
w lustrze. Rzecz dziw
na, śmieszna i boles
na. Wstyd wyznać. Nie 
widzę się nigdy en fa
ce, twarzą w twarz. Ale 
trochę głębiej, trochę 

dalej stoję tam w głębi 
lustra nieco z boku, 
nieco profilem, stoję 
zamyślony i patrzę 

w bok. Stoję tam nieru
chomo patrząc w bok, 
nieco w tył za siebie. 
Nasze spojrzenia prze
stały się spotykać. Gdy 
się poruszę , i on się 
porusza, ale na wpół 
w tył odwrócony, jakby 
o mnie nie wiedział, jak
by zaszedł poza wiele 
luster i nie mógł już 
powrócić. Żal ściska 
serce, gdy go widzę tak 
obcego i obojętne
go. Przecież to ty, 
chciałbym zawołać, 

byłeś moim wiernym 
odbiciem, towarzyszy
łeś mi tyle lat, a teraz 
nie poznajesz mnie! 
Boże! Obcy i gdzieś 
w bok patrzący stoisz 
tam i zdajesz się nas
łuchiwać gdzieś w głąb, 
czekać na jakieś słowo, 
ale stamtąd, ze szkla
nej głębi , komuś inne
mu posłuszny, skądi

nąd czekający rozka
zów. 

/Bruno Schulz, Samotność/ 



„ W małym i bezpiecznym kręgu horyzontu drohobyckiego" 

„Noc lipcowa!" 

„Tajemny fluid mroku, żywa czujna i ruchliwa materia ciemności, nieustannie 
kształtl!jąca coś z chaosu i każdy kształt natychmiast zarzucająca! ( .. . ) niezmordo
wana w "".'ymyślaniu_. bredzeniu, fantazjowaniu ... " W taką noc, 12.07.1892 r. , przy
szło na_ sw1at - najmłodsze „dziecko nieślubne" Jakuba i Henrietty Schulzów, 
Jak zapisano w księdze metrykalnej. Ojciec „przyznał się do ojcostwa" i zawarł 
„z matką tego dziecka związek małżeński , wedle wymogów ustawy cywilnej dnia 
8.10.1892 r." 

W świetle n_owych galicyjskich przepisów prawnych także córka Hania i syn 
Izydor byli nieslubnym potomstwem pary, która przed kilkunastu laty zawarła 
jedynie ślub religijny według zasad mojżeszowej religii. Tak więc, gdy najmłodszy 
potomek liczył już prawie trzy miesiące , związek został wreszcie „zalegalizowany". 

Rodzina Schulzów zajmowała pierwsze piętro kamienicy przy drohobyckim 
Rynku. Na dole mieścił się magazyn towarów łokciowych-sklep bławatny pod szyl
dem „ He~riette Schulz", jako że założony został z wniesionego ,przez nią posagu. 
Prowa~z1ł go Jakub, z_ zaw~du buchalter, znany w miasteczku jako kupiec-marzy
ciel, ktory „Lmos1ł się wiecznie na peryferii życia w półrealnych regionach, na krawę
dziach rzeczywistości". Wyróżniający się nieprzeciętną inteligencją i dowcipem, nie 
pozbawiony był także zdolnośc i plastycznych. Jego dzieło zdobiło ścianę sklepu. 
Było to malowidło przedstawiające postaci dwóch kupców zachwalających towar. 
. Dobrze prosperujący sklep pozwa l ał na prowadzenie dostatniego życia - wy
jazdy na wakaqe do pobliskiego Truskawca, słynącego z wód leczniczych galicyj
skiego kurortu oraz na kształcenie dzieci. Gdy chorowity Jakub, z czasem coraz 
częściej, zapadał na zdrowiu, sklepem „zawiadywała-jak wspomina wnuczka Ella 
- babka, bardziej praktyczna i życiowa od dziadka fantasty". 

Rodzice nie przekazali dzieciom języka swych przodków. 
W domu mówiono po polsku i niemiecku, języku powszechnie 
znanym i obowiązującym w ówczesnej Galicji. „Tradycja żydow
ska została, dzię1ki babci, jedynie w kuchni i religii, choć bez 
przesady, bo nie byliśmy zbyt religijni , chodziliśmy do synagogi 
głównie z okazji świąt" . 

Chorowity i wątły Brunio, był przedmiotem ustawicznej troski 
matki . Niepokojąca była jego nadwrażliwość, nieokreślony lęk, 
gdy bał się bez niej wyjść na balkon. Niepojęta była jego czułość 

Matka 

Rodzice 
oraz 
przyjaciel 
rodziny 
Mundek 
Pi/pel 

Ojciec 
przy 
śniadaniu 

jaką potrafił okazywać obijają

cym się o szyby jesiennym 
muchom, karmiąc je cukrem. 
Stronił od rówieśników, woląc 
od zabaw z nimi rysowanie. 
„Początki mojego rysowania 
- pisał po latach do Witkacego -
gubią się w mgle mitologicznej. 
Jeszcze nie umiałem mówić, gdy 
pokrywałem już wszystkie papiery i brzegi 
gazet gryzmołami, które wzbudzały uwagę otocze-
nia( ... ) około szóstego, siódmego roku życia powracał w moich 
rysunkach wciąż na nowo obraz dorożki z nastawioną budą, pło
nącymi latarniami, wyjeżdżającą z nocnego lasu. Obraz ten na
leży do żelaznego kapitału mojej fantazji, jest on jak i mś punk
tem węzłowym wielu uchodzących w głąb szeregów. Do dziś 

dnia nie wyczerpałem jego metafizycznej zawartości" . 

„Chlubnie uzdolniony" 
Psychiczne nieprzystosowanie do życia w grupie dało znać 

o sobie jeszcze bardziej z chwilą pójścia do szkoły . W 1902 r. 
Bruno Schulz rozpoczyna naukę w murach gimnazjum real
nego im. Cesarza Franciszka Józefa. 

Grono pedagogiczne szybko przekonało się o nieprzeci ęt

nych zdolnościach tego niezwykłego ucznia. Uczył się znako
micie, klasę V ukończył z ogólną oceną celującą , V'll - jako 
„chlubnie uzdolniony'', zaś on sam ze wszystkich przedmiotów 
najbardziej lubił język polski i rysunki. Pierwszy nauczyciel 

Szkicownik z lat 
1907- 1908 

rysunków Adolf Arendt (którego po latach wymienił z nazwiska w Sklepach cyna
monowych) i jego następca prof. Chrząstowski, zachwyceni byli pracami ucznia, 
w których często, gdy temat byt dowolny, pojawiał się motyw konia i dorożki. Także 
na języku polskim, w jednej z pierwszych klas, napisał jako wolny temat, baśniową 
historię o kon iu. Zachwycony wypracowaniem polonista przekazał jego zeszyt 
dyrektorowi gimnazjum, który zachował tę pracę dla siebie, wypożyczając do 
poczytania innym nauczycielom. To szeroko komentowane w szkole wydarzenie 
zaskarbiło jego autorowi autorytet wśród kolegów, określających go początkowo 
pogardliwym mianem niedołęgi. Z czasem zdołał zjednać sobie nawet tych , którzy 
go lekceważyli , pomagał bowiem słabszym w nauce, odrabiał za kolegów lekcje, 
wykonywał rysunki . Jego prestiż wzrósł jeszcze bardziej, gdy dzięki staraniom ojca 
i grona pedagogicznego rozprowadzano w Drohobyczu pocztówkę z fotog rafią 
rzeźby, podpisaną: „Praca Brunona Schulza, ucznia szóstej klasy gimnazj um". 

Ale uznanie to nie przełamało komp'feksów. Wątły fizycznie, chudy, nieco przy
garbiony, z charakterystycznymi zbyt długimi rękami różnił się wyglądem od swoich 
rówieśników . Nieśmiały , zazdrościł kolegom siły witalnej. Wstydził się swojej s ła

bości i chorób, na które często zapadał. Czul się kimś gorszym. W tym „schulzo
lodzy'' upatrują źródeł głębokiego kompleksu niższości towarzyszącego mu przez 
cale życie, jego masochistycznych skłonności i pogłębiającego się poczucia wyob
cowania i samotności . 



. Rok 191 O, ostatni rok szkoln.ej nauki Brunona Schulza, przyniósł duże zmiany 
w zyc1u ca/ej rodziny. Postępująca choroba ojca, niepowodzenia w interesach 
sprawiły , że Sch.ulzowie zmuszeni byli zlikwidować sklep i opuścić dom przy Ryn
k~. Przenoszą się do domu przy ulicy Bednarskiej, gdzie mieszka/a z rodziną ich 
corka Hania Hoffmanowa, żona przemystowca naftowego. 

Bru.non zdaje maturę z wynikiem bardzo dobrym. Na świadectwie komisja 
egzaminacyjna umieszcza notę: „dojrzały z oznaczeniem do studiów na Uniwer
syte.cie". Studia malarskie, do których przygotowywał się starannie, o czym świad
czy jego m_lodz1eńczy szkicownik, w zaistniałej sytuacji rodzinnej. pozostały w sfe
rze marzen. Ulegając namowom rodziny, a w szczególności starszego brata Izydo
ra, wybiera architekturę, bardziej opłacalną i pewną niż malarstwo. 

Koniec „genialnej epoki" 
. . Po wakacjach 191 Or. Bruno Schulz, po raz pierwszy w życiu, opuszcza na dlu
zej Dro.hobycz rozpoczynając studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Poli
techniki Lwowskiej . Zdolat zaliczyć jedynie pierwszy rok. Z powodu ciężkiej cho
roby serca 1 płuc przerywa naukę na dwa lata. Podejmuje ją ponownie w 1913 r., 
zdaje. pierwszy egzamin państwowy. Wybuch I wojny światowej przerywa osta
tecznie jego studia na Politechnice Lwowskiej. 
. W obawie przed zbliżającym się frontem wyjeżdża z rodziną brata do Wiednia, 
Jednak szybko .wraca. Ponownie dala znać o sobie choroba płuc i serca, pogarsza/ się 
tez stan zdrowia Ojca. Dom zamienił się w szpital. Był to najdłuższy chyba okres „nie
p.rzerwanego obcowania" Brunona z Jakubem. On to „herezjarcha natchniony'' stanie 
się po latach czołową postacią w opowieściach syna, który uczyni go swoim ducho
wym alter ego, wyrazicielem swych poglądów, głównym mitologiem dzieciństwa . 
. 26 czerwc~ 1915 r. Jakub Schulz umiera, niebawem samobójstwo popełnia 

c1erp1ący na nieuleczalną chorobę mąż siostry Hani. Miary nieszczęść dopełnia 
~ozar rodzinnego dom~ P'.7Y Rynku pod.palonego przez Rosjan. Bezpieczny dotąd 
sw1at zaczyna rozpadac się coraz bardziej. 

. Jeszcze w 1917 r. Bruno Schulz postanawia kontynuować studia architekto
n1~zne, tym .razem na Politechnice w Wiedniu. Uczęszcza też na wykłady w Akade
m11 Sztuk Pięknych. :,Stud.iuje malarstwo" w wiedeńskich muzeach, utwierdzając 
się w przekonaniu, ze to Jedyna dziedzina, której chce się poświęcić . Przerywa 
więc studia, wraca do Drohobycza. 

. s.kończył.a się „genialna epoka". „Nastała nowa era, pusta, trzeźwa i bez ra
dosc1 - biała jak papier". 

Józet przy łóżku chorego ofca „Genialny samouk" 
..,.n :..._..-.„ Powróciwszy do domu oddaje się bez reszty 

swojej malarskiej pasji. Mógł sobie na to pozwolić, 
gdyż dom utrzymywał faktycznie brat Izydor, „jed
na z głównych figur polskiego przemysłu naftowe
go", posyłając co miesiąc do Drohobycza 500 zł. 
„Był to niezwykły człowiek - pisał o nim Bruno -
ukochany przez wszystkich, którzy się z nim zetk
nęli, ewangelicznej wprost dobroci( ... ) Elegancki, 
piękny i wytworny, czarował ludzi i pociągaf' . Izy
dor doceniał talent brata, widząc w nim zapewne 

realizatora swoich niespełnionych artystycznych 
ciągot. Sam bowiem pasjonował się filmem. 
W Drohobyczu założył kinoteatr „Urania'', w któ
rym mały Brunio zachwycał się filmami Disney'a, 
a w Warszawie kina „Corso" przy Wierzbowej 
i „Nirwana" przy Placu Trzech Krzyży. Do „obo
wiązków" Brunona należało portretowanie rodzi
ny brata, którego lwowskie mieszkanie obwieszo
ne było jego obrazami i rysunkami. 

Prywatne zamówienia zaczęły mu przynosić 
Autoportret z dwiema modelkami i Weingartenem 

skromne dochody, ale w tym czasie Schulz rysuje i maluje przede wszystkim dla 
znajomych i intensywnie dokształca się. „Jestem pod przygnębiającym wrażeniem 
własnych braków i zacofania" - stwierdza. Chłonie wiedzę z różnych dziedzin : lite
ratura, historia sztuki, filozofia, antropologia, psychologia, a nawet nauki ścisłe. 

Obraca się w wąskim kręgu sprawdzonych przyjació'ł , wśród których najbliższy 
był mu szkolny kolega Stanisław Weingarten - prawnik, u rzędn ik w p rzedsiębior
stwie naftowym „Galicja". Ten humanista i koneser sztuki, od początku sekundo
wał pierwszym próbom rysunkowym przyjaciela, stając się z czasem głównym 
kolekcjonerem jego prac. Pokój w drohobyckim domu Weinganena, cały niemal od 
sufitu aż do podłogi , pokrywały rysunki i grafiki Brunona. Także we Lwowie, gdzie 
przeniósł się w 1927 r., „pokój tonął w szkicach 'i obrazach Schulza", a jego łódzkie 
mieszkanie było nimi „dosłownie wytapetowane". 

Przyjaźń ta miała też, jak twierdzą znawcy przedmiotu, inną, intymną stronę. 
Razem brali ponoć udział w podejrzanych wyprawach na ulice miasta w poszu
kiwaniu erotycznych przygód. 

Obaj byli uczestnikami towarzyskich zebrań i dyskusji, które odbywały się 
w księgarni ojca ich szkolnego kolegi, wytrawnego erudyty Mundka Pilpla, poma
gającemu ojcu w prowadzeniu interesu. Bruno Schulz był w tym gronie osobo
wością najwybitniejszą i dominującą, „iniqatorem wspólnych dysput i lektu r". W je
go sposobie mówienia „zwykle ściszonym , czasem zbliżonym niemal do szeptu . 
było wiele miękkości połączonej z nieodpartą, choć nie narzucającą się i jakby 
samą sobą zawstydzoną, siłą przekonywania". 

W 1918 r. obaj przystępują do powstałej w Drohobyczu grupy artystycznej 
miłośników wszelkich sztuk „Kaleia". Założyła ją Maria Budratzka, po latach wybitna 
śpiewaczka operowa. Wspominając tamte czasy mówiła: „Staszek kochał się wów
czas w mojej siostrze Pauli („ .) zaś Bruno bardziej interesował się mną . Uczył wtedy 
prywatnie rysunku". Cóż , ją „bardziej interesowali rośli blondyni". A „Bruno był mały , 
jakby nieco ułomny, ciemny, niezbyt ładny , ale bardzo interesujący w swoim typie . 
Miał szczególnie sympatyczne oczy, kiedy patrzył na kogoś , ten odnosi ł wrażenie , 
że jest przeglądany na wskroś. Olśniewająco piękne były jego ręce" . Efektem 
sympatii i zauroczenia piękną Marią był jej portret, który zatytułował Niedosiężna 
glorietta. I jak się okazało po latach, tytuł ten był „proroczą przepowiednią" jej kariery. 

„W obrębie genialności" 
Około roku 1920 Schulz rozpoczyna pracę - którą kontynuował prawie do 

końca swoich dni- nad graficznym dziełem swego życia Xięgą bałwochwalczą. Był 
to artystyczny wyraz jego ukrytych marzeń, lęków i obsesj i, odzwierciedlający nie 
tylko erotyczne skłonności , ale całą skomplikowaną naturę jej autora . 



Swoje grafiki wykonywał oryginalną techniką, którą Witkacy nazwał „drapogra
fią" . „Rysuje się igłą na warstwie czarnej żelatyny pokrywającej szkło - wyjaśniał 
koledze ze studiów - w ten sposób otrzymany negatywny, przeświecający rysunek 
traktuje się jak negatyw fotograficzny, tj. kopiuje się w ramce fotograficznej na pa
pierze światłoczułym, wywołuje, utrwala i zmywa - proceder jak przy odbitkach 
fotograficznych - koszt znaczny - praca tak.że( ... ) Do masowej produkcji technika 
ta nie jest''. 

Przy „produkcji" odbitek pomagali mu szkolni koledzy siostrzeńca. Nie chcąc 
ujawnić przed chłopcami , że grafiki to jego własna twórcza inwencja, mówił im, iż 

są to ilustracje do powieści Wenus w futrze Sacher-Masocha. Zresztą swoje prace 
pokazywał tylko nielicznym, wiedząc , że są zbyt „drastyczne" i szokujące dla mało
miasteczkowej publiczności. Ponadto w rysunkach i grafikach pojawiały się znane 
twarze. Wśród skarlałych pełzających u stóp kobiety mężczyzn można rozpoznać 
Schulza, jego szwagra, Mundka Pilpla i Weingartena, a pośród władczych kobiet 
postaci adorowanych przez niego drohobyczanek. Podobieństwo rysów było tak 
trafnie uchwycone, że pewien zacny mieszkaniec miasta rozpoznawszy w długo
nogiej nimfie swoją żonę w strnju Ewy, robił Schulzowi ostre wymówki , ją zaś nie
słusznie posądzając o pozowanie do aktu. 

Z czasem grafiki (po kilkanaście sztuk) Schulz zaczął umieszczać we własno
ręcznie wykonanych, oprawnych w płótno tekach. Każda z nich miała inny rysunek 
karty tytułowej i różniła się zawartością . Usiłował je sprzedawać przy pomocy 
miejscowego handlarza obrazów, Leszczyca. Zainteresowała się nimi także war
szawska oficyna wydawnicza Jakuba Mortkowicza, przyjmując je w komis. 

Na pierwszą publiczną prezentację swoich dzieł Bruno Schulz odważył się 
w 1922 r. w ramach Wystaw Zbiorowych w warszawskiej Zachęcie i Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, w sprawozdaniu z której stwierdzono, iż 
„prace Schulza ujawniają wybitny talent graficzny". Brał udział w środowiskowych 
wystawach prac artystów żydowskich w Wilnie (1923) czy Krakowie (1930). W ma
ju 1930 r. w Salonie Wiosennym w Wilnie jedną z sal poświęcono grafikom z Xięgi 
bałwochwalczej, uznając , że jego dzieła należą do „najciekawszych i artystycznie 
najdonioślejszych" spośród wszystkich eksponowanych prac. 

Pierwsza i jedyna indywidualna wystawa Schulza, która odbyła się w salach 
Domu Zdrojowego w Truskawcu w 1928 r., przeszła do historii z powodu skandalu, 
jaki wywołała . Bawiący w kurorcie senator, przywódca lwowskiej chadecji , prof. 
Maksymilian Thuille, zażądał od starosty natychmiastowego zamknięcia wystawy, 
która była jego zdaniem „ohydną pornografią''. Ten, zorientowany w sprawie przez 
zaprzyjaźnione z Schulzem osoby, odmówił , wyjaśniając , iż nie leży to w jego kom
petencjach. A zgorszonemu senatorowi poradził, by złożył interpelację w Sejmie. 

Xięga Balwochwalcza {obwoluta); Pielgrzymi; Procesja 

Jako, że okres był urlopowy, Sejm był nieczynny, sprawa poszła w zapomnienie, 
a Schulz sprzedał wszystkie obrazy. Za bardzo niskie, co prawda, ceny, gdyż oba
wiał się żądać więcej, uważając, że już sam fakt zakupu jego prac stanowi dosta
teczne wynagrodzenie dla ich autora. 

Po tym incydencie wystawia/ tylko w ramach wystaw zbiorowych w Krakowie 
(1931)iLwowie(1935, 1937, 1938, 1940). 

W 1929 r. Artur Lauterbach opubl i kował we lwowskiej Chwili duży artykuł pt. Ta
lent w ukryciu - o grafikach Brunona Schulza. Zaś Witkacy, w opublikowanym 
w 1935 r. wywiadzie z Schulzem, stwierdził, że niektóre z kompozycji Schulw - gra
fika „zdają się prawie zbliżać do ideału Czystej Formy" i dlatego „u Schulza 
jesteśmy , j eśli nie już w obrębie genialności( ... ) to w każdym razie na jej granicy". 

Ale cały ten czas, kiedy „1u1awnił się" jako grafik, Bruno Schulz nazwał po latach 
okresem „straconej głupio mlodości" . 

„Mieszkaniec panopticum" 
Pomoc brata i własne niepewne dochody okazały się z czasem niewystar

czające na utrzymanie licznej rodziny. Starzejąca się matka, zdziwaczała kuzynka 
Cyrla, poważnie chora nerwowo siostra Hania, dwóch siostrzeńców , z których je
den cierpiał na „zaburzenia melancholijne" i on sam ze swoimi niepewnymi docho
dami - wszyscy pozostawali na utrzymaniu Izydora. Finansowy niedostatek spra
wił , że trzydziestodwuletni Bruno Schulz podejmuje pierwszą w życiu pracę zawo
dową. 3 września 1924 r. zostaje początkującym nauczycielem rysunków w gim
nazjum, które ukończył Brak odpowiednich kwalifikacji poświadczonych dyplo
mem nie dawał mu formalnych uprawnień do nauczania. W kwietniu 1926 r. 
składa więc egzamin przed 
Państwową Komisją Egzami
nacyjną przy Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Zdaje 
z wynikiem bardzo dobrym, 
co zaświadczały podpisy tak 
wybitnych artystów jak Woj
ciech Weiss czy Teodor Axen
towicz. Okazało się to jednak 
niewystarczające. Po kolej
nym egzaminie w 1928 r. 
uzyskuje uprawnienia „nau
czyciela tymczasowego", a od 
1.01.1929 r. etat nauczyciela 
rysunku i robót ręcznych. Do
piero dekret Kuratorium Lwow-
skiego Okręgu Szkolnego, Rodzina Schulza: siostra Brunona - Hania Hoffmanowa. matka 
z 8.03.1932 r„ przeniósł go Henrietta. Bruno Schulz, brat Izydor, siostrzeniec Ludwik 
do kategorii nauczycieli sta- Hoffman; na pierwszym planie młodszy siostrzeniec Zygmunt 

łych. Hoffman 

Pracował po trzydzieści kilka godzin tygodniowo, gdyż oprócz lekcji w gimnaz
jum państwowym uczył też w gimnazjum prywatnym i trzech szkołach podstawo
wych. Pełnił ta'kże obowiązki „zawiadowcy gabinetu rysunkowego i zajęć praktycz
nych", a okresowo uczył matematyki . 



Schulz prowadzący lekcję robót ręcznych 

Wiele czasu pochłan i ały mu wy
jazdy na kursy i konferencje nauczy
cielskie. To wszystko przeszkadzało 
w działalności artystycznej, której nie 
umiał połączyć z pedagogicznymi obo
wiązkami. „Tyle mechanicznej, bez
dusznej pracy dla kogoś , kto mógłby 
inne rzeczy robić - to jednak jest wiel
ka krzywda", pisał do Z. Waśniew
skiego, tak jak i on nauczyciela rysun
ków. 

Czuł się jak „mieszkańcy panoptików, walący pięściami o ściany swych wię
zień" , gdzie „hałastra („ .) wyprawiała harce na nerwach". „Jak długo byłem młod
szy i żywotniejszy, moglem 1akoś wytrzymać. Teraz wyłazi mi to gardłem. Może 
wziąć jako przeciwwagę tego przygniatającego walca szkoły- rozpustę? - zasta
nawiał się w li ście do Romany Halpern. - Przychodziło mi to już na myśl. Ale to 
mnie zbyt nerwowo wstrząsa i wyczerpuje - (w tak trudnych i niebezpiecznych 
warunkach , jakie tu mam - małe miasto - nauczyciel)". 

I chociaż praca w szkole była dla niego przymusową niewolą, był bardzo dob
rym i cenionym nauczycielem. Wielu uczniów wspominało, że zawdzięcza mu wy
bór życiowej drogi. Obejmował bowiem „patronat" nad zdolnymi uczniami udziela
j ąc im dodatkowych, bezpłatnych lekcji, rozwijał ich zainteresowania. Załatwiał im 
stypendia i tanie kwatery na studiach. Zaś wszyscy uczniowie Schulza wspominają 
„bajki", które opowiadał by uciszyć rozbrykaną klasę . Były to fantastyczne przy
gody lub zwyczajne wydarzenia z jego życia nasycone „niezwykłą nastrojowością 
i poezją" . Opowiadania urywał wraz z dźwiękiem dzwonka, a gdy na następnej lek
cji proszono by dokończył histor ię , już jej nie pamiętał, pozostawała zawsze w za
wieszeniu , bez pointy czy wyraźnego końca. „W czasie snucia opowieści („.) ryso
wał na tablicy kredą o 1różnych barwach wspaniale ilustracje, które w miarę 
przebiegu akcji ścierał i rysował nowe. Cóż to były za wspaniale godziny, kiedy 
byl iśmy świadkami twórczego aktu - słuchaliśmy jak mistrz tworzy słowa, jak do
biera je wolno i starannie, by w wyobraźni słuchaczy tworzyć niezwykle wizje („.). 
S iedzieliśmy wszyscy tak zafascynowani , że dzwonek szkolny na zakończenie 
lekcji budził nas jakby z jakiegoś pięknego snu". „Dziś , gdy myślę o tym, żałuję, 
iż nikt tych cudnych schulzowskich bajek nie spisywaf'. 

I dla samego Schulza bajki te były odskocznią, ucieczką od szkolnej nudy 
i sztampy, od ponurego pełnego chorób i cierpienia domu, były namiastką twór
czości , której nie mógł się w pełni poświęcić. 

„Potrzebny mi towarzysz" 
Środowisko , w którym obracał się Schulz, dalekie było od spraw sztuki. Był 

„spragniony („ .) wrażliwych dusz, przed którymi nie trzeba się zamykać lub 
tłumaczyć na obcy język" . Ani rodzina, ani grono pedagogiczne nie mogły mu 
zastąpić rozmówców, z którymi chciał dzielić się przemyśleniami, prowadzić 
dyskusje na interesujące tematy. Wokół niego zrobiło się nagle pusto, zmarł 
Mundek Pi lpel, Stan i sław wyjechał do Lwowa. 

„Potrzebna mi jest bliskość pokrewnego człowieka. Pragnę jakiejś poręki świata 
wewnętrznego , którego istnienie postuluję. Wciąż tylko trzymać go na własnej wie-

rze , dźwigać go wbrew wszystkiemu silą swej przekory-jest udręką i trudem Atlasa. 
(.„) Chciałbym móc na chwilę złożyć ten ciężar na czyichś ramionach, rozprostować 
kark i spojrzeć na to, co dźwigam. Potrzeba mi wspólnika do przedsięwzięć od
krywczych. To, co dla jednego człowieka jest ryzykiem, niemożliwością, na głowie 
postawionym kaprysem - odbite w czterech oczach staje się rzeczywistością". 

Schulz był samotnikiem, ale samotność była mu potrzebna jako źródło 
inspiracji. Nie chciał jednak by jego samotnia otoczona była pustką. Potrzebował 
nowych bodźców i twórczych impulsów, tego oczekiwał od swych partnerów. 

Duchowego wspólnika znalazł w osobie Władysława Riff a. Poznali się podczas 
urlopu Schulza w Zakopanem. Riff, z powodu postępującej gruźlicy , był zmuszony 
przerwać studia polonistyczne na Uniwesytecie Jagiellońskim i zamieszkał nasta
le u podnóża Tatr, pisał wiersze i ambitną, nowatorską „powieść przygód psychicz
nych". Ich listy stały się długą, otwartą dyskusją na temat sztuki . „Wyżywałem się 
kiedyś w pisaniu listów-pisał po latach-by/a to wówczas jedyna moja twórczość" . 

Być może to właśnie znajomość z Riffem, wymiana myśli i pierwsze próby proza
torskich sformułowań, ośmieliły Schulza do podjęcia samodzielnych prób litera
ckich. Niestety nie ocalało nic z ich obfitej korespondencji. W 1927 r. Riff umiera, 
ekipa dezynfekcyjna niszczy wszystkie pozostawione w pokoju papiery. 

Po śmierci przyjaciela w 1928 r. Schulz pisze „do szuflady" swoje 
pierwsze opowiadanie Noc lipcową. 

W dwa lata potem, także w Zakopanem, poznaje u Witkacego 
„następczynię" Riffa - Deborę Vogel. Była doktorem filozofii, autorką 
tomiku wierszy w języku jidysz Figury dnia, entuzjastką nowoczes
nego malarstwa. Przelotna znajomość zamieniła się w trwałą przy
jaźń. Schulz odwiedza/ ją we Lwowie, spędzali ze sobą długie godzi
ny na wspólnych spacerach, dyskusjach i rozmowach. Przyjaźń prze
kształciła się w głębokie uczucie. Ale ostry sprzeciw rodziny Voglów 
przekreśił plany małżeńskie snute przez Schulza. Nie pojechali ra
zem „dorożką w krainę kolorowości". W 1933 r. Debora wyszła za mąż 
za lwowskiego architekta. Może nie dowierzała uczuciom Brunona, 

Debora Vogel 
znając jego usposobienie, a i on nie potrafił o nią walczyć. Gdy po pa-
ru latach wrócili do siebie „w rozmowie", wyznawała: „(„.) kontakt nasz był jedną 
z tych nielicznych, cudownych rzeczy, jakie zdarzają się raz jeden w życiu , a może 
nawet tylko raz na kilka czy kilkanaście beznadziejnych, bezkolorowych żyć". „Nie 
wierzyłam, że Ty umiesz naprawdę chcieć życia i szczęścia". 

Debora była pierwszą z listy znanych kobiet jego życia . Wszystkie partnerki 
Schulza były osobami niepospolitymi. W swoich romansach dążył on przede 
wszystkim do głębokiego, opartego na równych prawach kontaktu duchowego i in
telektualnego. Była to bardziej „miłość korespondencyjna", nie mająca nic wspól
nego z erotyzmem prezentowanym w jego twórczości. 

W listach Schulza do Debory zaczęły pojawiać się olśniewające historie Ojca 
i Syna, zawarte w obszernych postscriptach, jak gdyby, powieść w odcinkach 
pisana do jednej adresatki. Debora zachęcała go do kontynuacji a jej przyjaciółka, 
publicystka Rachela Auerbach, po zapoznaniu się z tekstami postscriptów, zaczę
ła namawiać do ich opublikowania. 

„Z moich listów powstały stopniowo Sklepy cynamonowe - pisał do swej po
wierniczki Romany Halpern. - Nie czułem wtedy żadnej odpowiedzialności na 
sobie, żadnego ciężaru , pi salem dla siebie. To bardzo ułatwia" . 



Przy komponowaniu całości tomu dołączył do „postscriptów'' 
także swoje dawniejsze utwory „z tajnych szuflad" oraz fragmenty 
ich wspólnych przemyśleń z listów. Dotyczyły one zwłaszcza 
Traktatu o manekinach. Z Deborą inspirowali się wzajemnie, 
a motyw manekinów wspólny był im obojgu , ale u każdego z nich 
nabrał innego filozoficznego sensu. W 1934 r. Debora wydala 
tomik wierszy Manekiny, a w 1936 r. tom utworów prozą Akacje 
kwitną, gdzie wiele miejsca poświęciła „sztucznym kształtom". 

Uczestnicząc na wakacyjnym kursie dla nauczycieli rysunków 
w Żywcu , Schulz poprosił prowadzącego tam wykłady prof. 
Szumana, by zechciał przeczytać maszynopis jego powieści. 
„Bylem olśniony" i jak twierdzi, to on namówił autora do zmiany 
tytułu ze Wspomnienia o ojcu na Sklepy cynamonowe, obiecał też 
pomoc w wydaniu książki w Krakowie. „Może to ułatwi sprawę 
- pisał wdzięczny Schulz- jeżeli zakomunikuję Panu Prof„ że brat 
mój („ .) przyrzekł mi przyczynić się finansowo do wydania tej 
pracy, tak że część , lub, gdyby to być musiało , całość kosztów 
wziąłby na siebie. Chodziłoby zatem głównie o znalezienie 
poważnej firmy wydawniczej ( ... ). Okładkę sam narysuję sobie. 
Myślałem o ilustrowaniu tej rzeczy drzeworytami wśród tekstu, jak 
książki z początku 19go wieku". 

Nic jednak z tych starań nie wyszło . Debora wzięła więc sprawę 
w swoje ręce . Za pośrednictwem rzeźbiarki Magdaleny Gross, 
zaprzyjaźnionej z domem Nałkowskich, w Niedzielę Wielkanocną 
1933 r. Bruno Schulz stawił się ze swym manuskryptem przed Zofią 
Nałkowską. „Kazała mi przeczytać parę pierwszych stron, potem mi 
przerwała i pożegnała się ze mną prosząc , żeby jej zostawić 
manuskrypt. Chciała przeczytać go sama („. ). W końcu około 7-ej 
wieczorem zadzwonił tak oczekiwany telefon: «Jest to najbardziej 
rewelacyjne objawienie w naszej literaturze! , krzyczała Nałkowska 
do Magdy»" - relacjonowała czekająca na wynik spotkania Alicja 
Giangrande. 

Nałkowska zarekomendowała książkę w wydawnictwie Rój, 
okazało się jednak, że edycję musi sfinansować sam autor. Z po
mocą przyszedł brat Izydor. Sklepy cynamonowe ukazują się 
w pierwszych dniach grudnia 1933 r., opatrzone jednak datą 1934. 
Nie zawierały żadnej z zaproponowanych przez autora ilustracji 
poza jedną umieszczoną na obwolucie. 

Jeszcze przed swoim książkowym debiutem, Schulz zostaje 
wprowadzony przez Nałkowską do zespołu literackiego Przed
mieście i jako jego członek, publikuje w tomie zbiorowym zespołu 
fragment Sklepów. Na tym jednak skończyło się jego uczestnictwo 
w Przedmieściu. Także w grudniu 1933 r. Wiadomości Literackie 
prezentują jego opowiadanie Ptaki, zmieniając jednak autorowi 
imię z Brunona na Bronisław. 

Od góry: obwoluta pierwszego wydania „Sklepów cynamonowych" 
Poniżej.' inne projekty 

'„ Przebóstwiana Muza" 
Zanim pierwsza. książka Schulza ujrzała światło dzienne, przeżył ze swoją 

protektorką romans „emocjonalny". Jak stwierdza J. Jarzębski „kontakt z Nałkow

ską miał w sobie- przynajmniej z początku - pewną nutę erotyczną , jako że wielka 
dama literatury międzywojennej w fascynacje młodymi pisarzami, którym matko
wała, angażowała się zazwyczaj całością swej osoby". 

1 lipca 1933 r„ w trakcie pisania Granicy, zanotowała w Dziennikach: „Z tej 
udręki odcina się nagłe dobro, parę dni pobytu Brunona Schulza, i jego listy. Jest 
zbyt delikatny i słaby, aby mógł mi być ratunkiem - ale świat jego myśli dal mi 
przeciwwagę i wytchnienie". 

11 września: „(„.) obdarza mnie listownie nieprzebranym bogactwem nie tylko 
dziwacznej «adoracji», ale twórczych , głębokich i cienkich myśli. Oto jeszcze jedno 
dobro, które przyjęłam oburącz, wartość realizująca się na drodze od człow ieka do 
człowieka". 

10 września: „(„.) moja wierność nie dotyczy już MK tylko Brunona Schulza 
(„. ) Jestem otoczona jego listami, z których czerp i ę wiele zgody na siebie. A jego 
grafiki' To nie jest wielka radość , ale cichutkie , smutne szczęście" . 

Po ukazaniu się Sklepów cynamonowych spotkali si ę w Zakopanem. Wspólne 
spacery i „rozmowy w śniegu i słońcu" zostały także odnotowane przez Nałkowską: 
„Gdy myślę, dlaczego spośród ostatnich moich możliwości wybrałam właśnie 

Brunona Schulza, to ten kaprys jest usprawiedliwiony i konsekwentny. W mej 
erotyce daję się pociągać zawsze nie człowiekowi , tylko naturze jego uczucia. I to 
zostało. Nie tylko talent, władan ie słowami i myślą , ale wysoki gatunek reakcji na 
świat, operowanie w jedynej i własnej sferze rzeczywistości . Jeżeli nie wszystko 
dopowiedziane zostało erotyczni.e, to psychiczne węzły są mocno zaciąg nięte" . 

Po wyjeździe z Zakopanego Schulz przesiał jej swą książkę z „długą, mak
symalną dedykacją" , specjalnie dla niej ilustrowaną i oprawioną własnoręcznie 
w brązowy jedwab. Ale w maju Nałkowska zakończyła „schulzowski kaprys" 
związawszy się z przyszłym mężem Bogusławem Kuczyńskim . Ich znajomość 
podsumowała słowami: „Nie nazywało się to nawet m i łością. Było raczej spra
wowaniem kultu , głoszeniem mojej1 chwały. I wynikało nie z mojej jakości lub nie 
tylko z niej - ale z jego natury łaknącej pokory i zaguby w uwielbieniu i tutaj 
znajdującej wreszcie jakby obiektywne uzasadnienie (w mojej « doskonałości» ) 

tych grzesznych pragnień , okazję do wyżycia się ich w wyższej sferze erotycznej". 

„Przeżywam nieokreślony strach" 
Debiut nieznanego nikomu, skromnego nauczyciela z Drohobycza został 

przyjęty bardzo dobrze przez wielu wybitnych krytyków literackich i pisarzy. Ale nie 
brakowało też sądów krytycznych, że jest to „rzecz dziwaczna", „chybiona", 
„niepokojąca", „na ślepym torze". 

Nieśmiały , stojący zawsze na uboczu Schulz, nie przyzwyczajony do wrzawy 
wokół własnej osoby znalazł się nagle w centrum uwagi. M iał pełną świadomość 
odrębności swojego literackiego dzieła od oczekiwań i ocen krytyków, o czym pisał 
do Witkacego, a jednocześnie zdawał sobie sprawę, że chcąc zaistnieć musi iść za 
ciosem. Ale właśnie ta psychiczna presja była dla niego hamulcem. W listach do 
przyjaciół i znajomych skarżył si ę na twórczą niemoc. „Pogrążony jestem w głę
bokim upadku ducha i zdaję mi się, że j uż nic więcej nie potrafię napisać' Pocie-



R 

szam się i perswaduję sobie, że to neurastenia, ale już przeszło sześć miesięcy 
trwa ta awersja do pióra i to jednak daje nieco do myślenia". „Miałbym teraz dużo 
powodów do zadowolenia, mógłbym sobie pozwolić na trochę radości, a zamiast 
tego przeżywam nieokreślony strach ( .. . ) nie piszę nic, nawet przepisywanie 
czegoś sprawia mi wstręt nieprzezwyciężony" . „Wielka mi szkoda zmarnować taki 
sukces, jaki odniosłem Sklepami, a zmarnuję go jeśli jeszcze w tym roku nie 
wydam rzeczy przynajmniej na tym poziomie stojącej". 

Zamierzał wziąć udział w konkursie na powieść ogłoszonym przez Ilustrowany 
Kurier Codzienny w Krakowie, ale na zamiarach się skończyło. 

Do tego wszystkiego dochodziła jeszcze nie lubiana praca, która pochlania/a mu 
mnóstwo czasu: „Nie umiem dzielić się czasem( ... ) - zwierzał się T. Brezie. - Gdy 
mam na następny dzień przygotować lekcje, zakupić w składzie drzewa materiały 
- już cale popołudnie i wieczór są dla mnie stracone. Rezygnuję z reszty cżasu 
z szlachetną dumą. Wszystko - lub nic - jest moją parolą. A ponieważ każdy dzień 
szkolny Jest w ten sposób sprofanowany- żyję w dumnej abstynencji i - nie piszę". 

W tej sytuacji 9.05.1934 r. wystąpił do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oś
wiecenia Publicznego z prośbą o roczny urlop , pisząc m.in.: „Postawiony pomiędzy 
wyczerpujące obowiązki zawodu nauczycielskiego a trudną i odpowiedzialną 
pracę artystyczną ( ... ) widzę z rozpaczą, że energia moja rozprasza się niepro
duktywnie, a realizacja mych planów odsuwa się w dal niedosięgłą". Niestety, 
urlopu nie otrzymał. Dopiero w 1936 r. Ministerstwo przyznało mu półroczny urlop 
od stycznia do czerwca, zbyt krótki, by mógł w znaczący sposób posunąć naprzód 
swe literackie projekty. 

Mimo tych wszystkich przeszkód w 1934 r. publikuje w Wiadomościach Lite
rackich opowiadanie Genialna epoka, z dopiskiem ,,fragment powieści Mesjasz'. 
I cały rok 1935 upływa pod znakiem Mesjasza, który miał być dalszym ciągiem 
Sklepów cynamonowych. Na pytanie ankiety przeprowadzonej w 1935 r. przez 

ó 

Wiadomości Literackie odpowiedział, że Mesjasz znajduje się w je
go najbliższych planach. Do przyjaciół zaś pisał: „Mesjasza nie ty
kam". Jeszcze w czasie okupacji czytał znajomym urywki z Mesja
sza. Ale co się stało z rękopisem i czy został ukończony , tego do 
dziś nie wiadomo. 

Cały czas pracując nad Mesjaszem, pisze kolejne opowia
dania: Wiosna, Jesień, Republika marzeń, a także coraz częściej 
„dla chleba" szkice i recenzje omawiające nowości wydawnicze 
jako współpracownik Wiadomości Literackich i Tygodnika Ilustro
wanego. Nie zawsze były to pozycje wysoko przezeń cenione, 
o wielu z nich, jak i o ich autorach, historia literatury zapomniała 
niemal całkowicie. Za to jego recenzje o Cudzoziemce Kuncewi
czowej, Niecierpliwych Nałkowskiej czy Ferdydurke Gombrowicza 
należą do dzisiaj do najbardziej wnikliwych i celnych interpretacji 
tych utworów. Zwłaszcza recenzja Ferdydurke na łamach Skaman
dra miała wielki wpływ na ugruntowanie pozycji Gombrowicza na 
literackim rynku. 

Z kolei Gombrowicz opublikował artykuł poświęcony jego twór
czości , a w 1936 r. na łamach miesięcznika Studio stoczyli obaj 

Obwoluta i ilustracja do ferdydurke" W. Gombrowicza wg. projektów Schulza 

dyskusję w formie wymiany listów otwar
tych - tzw. „spór o doktorową z Wilczej". 
Gombrowicz zacytował zdanie pewnej 
doktorowej, że Schulz „to albo chory 
zboczeniec, albo pozer; lecz najpewniej 
pozer. On tylko udaje tak" - czekając jak 
adresat listu zachowa się wobec tego 
stwierdzenia. Schulz nie dat się sprowo
kować i w odpowiedzi bronił odrębności 
i autonomii świata wyższych duchów. 
Polemika wywołała spory rezonans 
wc iągając w nią dalszych dyskutantów. 
Gombrowicz, który pisał o Schulzu we 
Wspomnieniach polskich i Dzienniku 
1961-66, przyczynił się do wykreowania 

Groteskowa maskarada na przyięciu w mieszka 
niu Jana Kochanowskiego. Od lewej: gospodarz, 
Witkacy, Schulz i z tylu - Roman Jasiński 

legendy „trzech wielkich nowatorów": Gombrowicz - Schulz - Witkacy, chociaż 
w sensie artystycznym różni to ich niemal wszystko. 

„Gwiazda pierwszej wielkości" 
Sukces literacki Schulza sprawił , że na temat jego twórczości zarówno plas

tycznej jak i literackiej, wypowiedział się entuzjastycznie Stan isław Ignacy Wit
kiewicz, na którym Sklepy cynamonowe „zrobiły ( ... )wprost piorunujące wrażenie" . 

Wspomniany j uż wywiad z 28.04.1935 r. na łamach Tygodnika /lustrowanego, 
zacieśnił i umocnił ich trwającą już blisko dziesięć lat znajomość. We wstępie do 
wywiadu Witkacy stwierdzał m.in.: „Na naszym zaprzałym, antyintelektualnym 
horyzoncie literackim, gdzie przeważa błazeństwo i podlizywanie się ohydnej 
Klempie-publice ( ... ) książka Schulza jest zjawiskiem pierwszorzędnym ( ... ). 
Schulz jest, według mnie, nową gwiazdą pierwszej wielkości ". Za najważniejsze 
osiągnięc ie artystyczne jego prozy uznał jej „czarodziejski styl", „nowy i oryginalny, 
jakiego u nas jeszcze nie było". 

Sumaryczna odpowiedź Schulza na listownie zadane mu pytania należy do naj 
ważniejszych autokomentarzy jego twórczości : „Sklepy cynamonowe dają pewną 
receptę na rzeczywistość , statuują pewien specjalny rodzaj substancji . Substancja 
tamtejszej rzeczywistości jest w stanie nieustannej fermentacji, kiełkowania , 

utajonego życia . Nie ma przedmiotów martwych, twardych , ograniczonych . 
Wszystko dyfunduje poza swoje granice, trwa tylko na chwilę w pewnym kształcie, 
ażeby go przy pierwszej sposobności opuścić. W zwyczajach , w sposobach bycia 
tej rzeczywistości przejawia się pewnego rodzaju zasada - panmaskarady. 
Rzeczywistość przybiera pewne kształty tylko dla pozoru, dla żartu , dla zabawy. 

( ... )Ta wędrówka form jest istotą życia. Dlatego z substancji tej emanuje aura 
jakiejś pani roni i. ( ... ) 

Uważam Sklepy za powieść autobiograficzną. Nie dlatego tylko, że jest pisana 
w pierwszej osobie i że można w niej dopatrzyć się pewnych zdarzeń i przeżyć 
z dzieciństwa autora. Są one autobiografią albo raczej genealogią duchową , 

genealogią kat' exochen, gdyż ukazują rodowód duchowy aż do tej głębi , gdzie 
uchodzi on w mitolog ię , gdzie gubi się w mitologicznym majaczeniu. Zawsze 
czułem, że korzenie indywidualnego ducha, dostatecznie daleko w głąb ścigane , 



gubią się w mitycznym jakimś mateczniku. To jest dno ostateczne, poza które 
niepodobna j uż wyjść. 

( ... ) W jakiś sposób «historie» te są prawdziwe, reprezentują moją manierę 
życia, mój los szczególny. Dominantą tego losu jest głęboka samotność, odcięcie 
od spraw codziennego życia". 

W liście do Witkacego Schulz uzupełniał jeszcze tę wypowiedź: „Moja fantazja, 
forma, czy mina pisarska ma skłonność, podobnie jak i Pańska, do aberracji 
w kierunku persyflażu, bufonady, autoironii". 

Zaś w opublikowanym w 1936 r. eseju Mityzacja rzeczywistości przedstawił 
krótki zarys swej teorii poezji, jako regeneracji pierwotnych mitów zawartych w sło
wie, które dąży nieustannie do odtworzenia pierwotnego sensu, utraconego 
w praktycznym życiu. 

Juna 
Literad~i sukces, liczni nowi znajomi', nie byli w stanie za

pełnić pustki po stracie najbliższyclil mu osób. W 1931 r. 
zmarła matka, w styczniu 1935 odszedł nagle brat Izydor. 
Debora została żoną innego. To wszystko sprawiło, że 
Bruno Schulz postanowił ułożyć sobie życie osobiste 
z kobietą, której zadedykował Sklepy cynamonowe. 
„Pani obawy, że życie we dwójkę mogłoby wytrącić mnie 
z właściwego klimatu mej twórczości - pisał do Romany 
- dały mi do myślenia. Być może, że samotność była 
źródłem moich inspiraqi, ale czy życie we dwoje przeła
muje naprawdę tę samotność? Czy nie pozostaje się 

samotnym mimo to? I czemu wszyscy poeci zamieniają 
w końcu swoją samotność na życie we dwo1e? Mam ludzką 
obawę przed samotnością, przed tą jałowizną życia niepot

rzebnego i zamarginesowego, którą chciałem oddać w Eme
rycie. I stąd moja ucieczka w małżeństwo. Zresztą jest to naj

bliższa mi i droga osoba, dla której1 znaczę bardzo wiele - czy to 
nie jest wielka rzecz- znaczyć dla kogoś wszystko?" 

Józefina Sze l ińska przyjechała do Drohobycza w 1930 r., jako nauczycielka 
w Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim. Córka adwokata ze Lwowa, 
rok wcześniej ukończyła polonistykę u prof. J. Kleinera na Uniwersytecie Lwow
skim uzyskując stopień doktora filologii polskiej i historii sztuki . Nie sposób było nie 
zauważyć tej

1 
wysokiej, eleganckiej kobiety paradującej po miasteczku w lanso

wanych właśnie spodniach a la Marlena Diertrich. Mówiono o niej „posąg z brązu", 

Powyżej. Józefina Szelińska 
Ponizej: portret Juny oraz autoportret Schulza, Szelińska w Jastarni i nad morzem 

jako że była wielką amatorką słonecznych kąpieli. Schulz zapragnął namalować jej 
portret, był jednak zbyt nieśmiały, by zbl iżyć się do pięknej nieznajomej. Ich spot
kanie zaangażował kolega nauczyciel A. Kuszczak. „Te seanse lJ mnie ( ... )-wspo
minała Juna, gdyż tak ją nazywał- a następnie nasze spacery( ... ) dały mi przed
smak cudowności, niepowtarzalnych przeżyć, które tak rzadko w życiu się trafiają. 
Był to sam ekstrakt poezji" . 

W grudniu 1933 r. ofiarował jej swoją książkę z rozszerzoną specjalnie 
dedykacją. „Byliśmy ze sobą w głębokiej przyjaźni, złożył swój los w moje ręce -
jego słowa - pełne zaufania, że go nie skrzywdzą, z poczuciem bezpieczer'istwa 
i opieki, jak gdybym to ja była tą stroną silniejszą! („.) - o narzeczeństwie nie było 
mowy". 

W 1934 r., na skutek redukcji etatów, JlJna traci pracę w Drohobyczu, wraca do 
rodziców. Bezrobotne miesiące wypełniły jej prawdopodobnie prace nad przekła
dem Procesu Kat.ki. Zlecenie to otrzymał Schulz, ale wobec licznych obowiązków 
szkolnych, nie chciał brać na siebie kolejnej pracy kradnącej mu czas. Dokonał 
Jedynie korekty i opatrzywszy przekład własnym posłowiem sygnował całość swym 
nazwiskiem, gdyż jej nie znaczyło nic w literackim świecie. Po ukończeniu przekła
du Juna wyjechała do Warszawy w nadziei znalezienia pracy. 

Od czasu jej wyjazdu z Drohobycza widywali się rzadko, rekompensując 
rozstanie „żarliwymi listami". „Spotykaliśmy się w Warszawie - w okresie ferii 
świątecznych - bywając w gronie bliskich i zachwyconych Brunonem jego 
przyjaciół: Witkiewicza, Gombrowicza i Brezów ( ... ). Wakacje 1935 r. spędziliśmy 
w Zakopanem, widując się często z Witkacym, Wittlinem". 

Przyjaciel Witkacego i wielbiciel Sc'hulza załatwia Junie prace w GUS. Wtedy 
zaczęli snuć plany małżeńskie. Wymagało to jednak przezwyciężenia ogromnych 
trudności natlJry urzędowej. Juna była katoliczką, dla niej wystąpił z gminy 
żydowskiej, ale nie chciał przyjąć chrztu. „W tych warunkach możl iwy jest tylko ślub 
wg ustawy niemieckiej-pisał-( ... ) np. w Katowicach( ... ) Slub mogą otrzymać tyl
ko zamieszkali przez 3 miesiące na terenie woj. ś ląskiego . Można obejść tę ustawę 

przez zameldowanie się pozorne w jakimś mieście". Ale największy problem 
stanowilajego przeprowadzka do stolicy. 

Nierealność ich planów ujawniła się w pełni w 1936 r., gdy Schulz otrzymał 
wreszcie półroczny urlop. Odwiedza ją w Warszawie, bywają razem na przyję 

ciach, ale pod koniec urlopu zamiast szukać posady, Schulz zaczął wybierać się do 
domu. Związek rozpadał się . „Przechodzę teraz konkretne i c iężkie sprawy 
osobiste - zwierzał się Romanie Halpern. - Moja narzeczona ( ... ) chce mnie 
porzucić, uważa mój powrót do Drohobycza za asumpt do zerwania (.„) . Nie mogę 
jej niestety odmówić racji. Zbyt długo na mnie czeka i marnuje swe dni w samot
ności ( ... ). Ona ( ... ) stanowi mój udział w życiu , za jej pośrednictwem jestem 
człowiekiem, a nie tylko lemurem i koboldem . Ona mnie więcej kocha niż ja ją, ale 
to ja jej więcej potrzebuję do życia. Ona mnie odkupiła swą m i łością zatraco
nego już prawie i przepadłego na rzecz nieludzkich krain, jałowych Hadesów 
fantazji. Ona mnie przywróciła życiu i doczesności . To jest najbl iższy mi człowiek 
na ziemi". 

Schulz stara się jeszcze walczyć, wyjeżdża nawet do Katowic , do swego 
ucznia adwokata, ale były to daremne zabiegi. W 1937 r. rozstają się. On czuł się 
zobligowany jej uczuciem, ale sensem jego istnienia by ła twórczość. Ona zaś 
uświadomiła sobie, że nie wygra ze sztuką. Lekarstwem na tragiczną miłość miała 



być śmierć. 32-letnia Juna truje się, ale w ostatniej chwili naciska dzwonek i wzywa 
pomocy. Schulz dowiedziawszy się o tym przyjeżdża natychmiast do Warszawy, 
opiekuje się narzeczoną wraz z jej matką. Był to już kres ich znajomości. Oboje 
ciężko zapłacili za niespełnione nadzieje. „Żal mi nas obojga i całej naszej przesz
łości skazanej na zagładę. Drugiej takiej jak onaiuż nie znajdę. 

Jej wartość dla mnie rośnie lub maleje stosownie do wahań, jakich doznaje 
moje wyobrażenie o jej przywiązaniu do mnie. Ponieważ ta sprawa nie jest łatwa do 
rozstrzygn ięcia i wciąż przedstawia mi się w różnych aspektach - stosownie do 
wspomnień, które mi przychodzą do głowy-więc moja depresja i żal leżą przycza
jone i gotowe do skoku". 

Juna do końca życia pozostała samotna. Po wojnie zamieszkała w Gdańsku . 

11 lipca 1991 r., w przeddzień rocznicy jego urodzin, ponownie targnęła się na 
życie. Tym razem nie wezwała pomocy. 

„Boskie tworzenie nowych światów" 
Urlop twórczy, który otrzymał Schulz poświęcił bardziej swoim sprawom 

osobistym, a życiowe komplikacje nie ułatwiały mu pracy. Stąd przygotowując do 
druku drugą książkę sięgnął po rzeczy dawniejsze, publikowane już w cza

sopismach, dołączył też Genialną epokę i Księgę, które miały być 
częściami Mesjasza. Wydane także przez Rój - Sanatorium pod 
Klepsydrą - ukazało się w listopadzie 1937 r. Nakład obejmował 
1 OOO numerowanych egzemplarzy. Honorarium wynosiło 15% 
ceny książki brutto, ustalonej w granicach 6-1 O zł, płatne w po
łowie przed ukazaniem się książki, a następnie „w trzech równych 
ratach po wyjściu książki z druku" - nie były to jak widać, sumy 
zawrotne. 

Schulz nie oceniał jej zbyt wysoko. „Fragmenciki moje które 
czytałeś - pisał do Tadeusza Brezy - są napisane od ręki -
kiedyś, wyszukałem je teraz jako takie «paralipomena». Twoje 
pochwały są nieuzasadnione. To raczej słabsze rzeczy ( ... ). 
Tęsknię już do jakiegoś nowego stylu. Kilku nowel nie mogę 
dokończyć". 

Obwoluta Sanatorium, nie wywołało już takiego rezonansu jak Sklepy. 
1-go wydania Zawiedziony skąpymi reakcjami krytyki prosił T. Brezę: „Nie potrze-
„Sanatorium buję Ci mówić, jak ucieszyłbym się, gdybyś napisał ccś o książce. 

pod Klepsydrą" Tak mało o niej napisano. Właściwie głucho o niej w prasie." 
Mimo jego obiekcji, Maria Kuncewiczowa i Józef Wittlin nominowali Sanato

rium pod Klepsydrą do dorocznej nagrody Wiadomości Literackich za rok 1938 
równie bezskutecznie, jak kandydatura Sklepów cynamonowych wysunięta do 
tejże nagrody w 1935 r. przez A. Nowaczyńskiego, A. Słonimskiego i J. Tuwima. 
Jednak doczekał się uznania. W listopadzie 1938 r. Bruno Schulz otrzymał Złoty 
Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. 

Tapczan czy Paryż? 
Borykając się od zawsze z problemami finansowymi Schulz stanął przed tym 

dylematem, gdy przyjaciele namówili go do wyjazdu nad Sekwanę, by swoimi pra
cami malarskimi zainteresował paryską bohemę. Zwyciężył Paryż, tapczanu nie 

kupił już do końca życia. Był to jego drugi „po
ważny" wyjazd zagraniczny - bo Wiedeń i Ma
rienbad były prawie w zasięgu ręki - w 1936 r. 
odbył trzydniową wycieczkę transatlantykiem 
„Kościuszko" do Sztokholmu. Niestety czas wy
jazdu nie był wybrany zbyt fortunnie, w sezonie 
ogórkowym nie zastał tam żadnych koryfeuszy 
sztuki. Wprawdzie paryski marszand zapropo- swawolne kobiety 

nowal mu zorganizowanie wystawy rysunków 
w dniach 1-15 listopada, ale Schulz nie mógł sobie pozwolić na wniesienie z góry 
opłaty w wysokości 1600 franków (ok. 115 zł) i rzecz nie doszła do skutku. 

Niemniej jednak Paryż, ten „prawdziwy rozpustny Babylon" oszołomił go. Po 
powrocie zdawał relację Romanie: „Wytrwałem w Paryżu przeszło 3 tygodnie, 
mimo, że już po 1-ym zdałem sobie sprawę, że nie zrealizuję mego programu 
tutejszego. Było naiwnością wyruszać w ten sposób co ja na podbój Paryża, który 
jest najbardziej ekskluzywnym, samowystarczalnym, zamkniętym miastem na 
świecie( ... ) Mimo to jestem zadowolony, żem był w Paryżu, widział tyle zdumie
wających rzeczy, zobaczył raz z bliska( ... ) sztukę wielkich epok, a w końcu, żem 
się pozbył pewnych złudzeń co do kariery światowej. Widziałem rzeczy piękne, 
wstrząsające i straszne. Wielkie wrażenie zrobiły na mnie cudowne kobiety 
paryskie - z towarzystwa i kokoty, swoboda obyczajów, tempo życia". 

„Światowa kariera" 
Wielki sukces Sklepów cynamonowych rozbudził w Schulzu chęć wyjścia dalej. 

Zaczął zabiegać o zagranicznych tłumaczy i wydawców. W listopadzie 1936 r. za 
pośrednictwem znajomego Debory, starał się o wydanie Sklepów w Austrii. 
Anschluss położył kres tym planom. W 1937 r. na prośbę kuzyna Marii Rey-Chasin 
wysłał do Wioch specjalnie napisane po niemiecku Expose na temat Sklepów, 
z nadzieją, że książka zostanie przetłumaczona. Wreszcie zniechęcony kłopotami 
z tłumaczeniami napisał po niemiecku opowiadanie Die Heimkehr (Powrót do 
domu) i przesłał je osobiście do Szwajcarii Tomaszowi Mannowi. Niestety, do 
dzisiaj nic nie wiadomo o losach tej przesyłki. 

W lutym 1938 r. prosił Romanę Halpern o interwencję w sprawie wysiania przez 
Rój egzemplarza Sklepów do tłumaczki w Wiedniu. Wreszcie w 1939 r. miesz
kająca we Francji A. Grunbaum przetłumaczyła opowiadanie Sierpień. Przekład 
został jednak „zdyskwalifikowany" przez J. Rotha, który powierzył tłumaczenie 
całych Sklepów S. Fryszmanowi. Ten zaś otrzymawszy zezwolenie na wyjazd do 
Palestyny, porzucił pracę nad przekładem. W tymże samym roku pojawił się 

kolejny cień nadziei, gdy do Warszawy przybył znany włoski literat Massimo 
Bontempelli z zamiarem nawiązania kontaktu z Gombrowiczem i Schulzem, ale i ta 
znajomość nie zaowocowała żadnymi konkretami. 

Wstęp na światowe forum otworzył Schulzowi dopiero przekład Martwego 
sezonu zamieszczony w 1959 r. we wpływowym francuskim Les Lettres Nouve!les. 
W 1974 r. wydane we Francji w dwu tomach utwory zebrane Schulza otrzymały 
„Prix Nocturne", wysokie odznaczenie przyznawane najwybitniejszym dziełom 
literatury obcej, przetłumaczonej na język francuski. 

A rok 1992 został ogłoszony przez UNESCO Rokiem Brunona Schulza. 



„Noc wielkiego sezonu" 
W 1938 r. ukazują się d'Wa nowe opowiadania Schulza Kometa i Ojczyzna, i jak 

się niebawem okaże, będą to jego ostatnie publikowane utwory. W połowie roku 
rozpoczął pracę nad nową książką, o czym donosił Romanie: „Zacząłem pisać. 

Idzie mi bardzo ciężko i powoli. Gdybym miał 4 miesiące wolnego czasu ukończył
bym książkę" . 

Po zerwaniu z Juną-to ona była jego jedyną powiernicą , ale była to tylko życio
wa przewodniczka po sprawach praktycznych, on zaś tęsknił za wspólnikiem „do 
odkrywczych przedsięwzięć" - powrócił więc „w listach" do Debory, swojej inte
lektualnej i twórczej Muzy. Nadal łączyła ich niezwykła więź duchowa, „jedna z tych 
trwałych spraw , która w języku nieśmiertelnych, w języku już ukanonizowanych, 
nazywa się właśnie «nieśm ierteln a„" . 

1Krąg jego znajomych znacznie się zawęził , „kontakty osłabły i zmierzam jakby 
znów ku partiom i strefom losu, gdzie panuje samotność( ... ). Czasem napełnia mnie 
to smutkiem i strachem przed pustką, to znowu nęci mnie jakimś poufnym, znanym 
z dawien dawna kuszeniem". Wierzył w powrót „siedmiu lat tłustych" w twórczości. 

W ankiecie Wiadomości Literackich /kwiecień 1939/ - w swoich planach na 
przyszłość, mówił o tomie złożonym z czterech opowiadań. „Kiedy te opowiadania 
będą gotowe do druku, jeszcze nie wiem( ... ). !Niezdolność do wyzyskiwania okru
chów i odpadów czasu zmusza mnie do odłożenia ostatecznego wykończenia ich 
do wakacyj( ... ). Temat- jak zawsze - nieważny i trudny do zreferowania. Ja sam 
mam dla wewnętrznego użytku pewne nic nie mówiące nazwy prywatne. Tak np. 
temat jednego z tych opowiadań nosi zapożyczony od Jókaia tytuł Marsz za porte

-epee ( ... ). Kuszą mnie obecnie coraz bardziej niewyrażalne tematy. 
Paradoks, napięcie między ich niewyrażalnością i nikłością a llniwer
salną pretensją , aspiracją reprezentowania «wszystkiego„ - jest naj
siln i ejszą podnietą twórczą". 

W czerwcu pisał do Romany: „Najchętniej usunąłbym się z jakimś 
jednym człowiekiem w zupełne zacisze i zabrał się jak Proust do 
sformułowania ostatecznego mego dzieła". Czy tym opus magnum 
miał być Mesjasz, nad którym cały czas pracował, czy rzecz zupełnie 
nowa, będąca u'koronowaniem jego pisarstwa, nie dowiemy się nigdy. 

Ostatnie przedwojenne wakacje spędził w Truskawcu. A potem 
wkroczyły wojska niemieckie, ustępując wkrótce miejsca władzom so
wieckim. Drohobycz został włączony do terytorium Ukraińskiej Repub

Romana liki Radzieckiej. Schulz nadal uczył w dwóch gimnazjach (do 1941 r.) 
Halpern a miejscowe władze zaczęły go wykorzystywać także do malowania 

propagandowych winiet i obrazów, 
przedstawiających główn ie mężów 

stanu , ze Stalinem na czele lub 
Żniw w kołchozie czy Wyzwolenia 
ludu zachodniej Ukrainy. Często 
żądano od niego „ideologiczne
go retuszu", dorysowania np. bu
tów bosym dziewczynom na polu. 

Bruno Schulz (z teczką) wśród znajomych 
kuracjuszy w Truskawcu 

Oskarżano o nacjonalizm ukraiński i polityczną nieprawomyślność za żółto-nie
bieski koloryt obrazu „wyzwolenia" Ukrainy. Schulz nie traktował tych prac poważ

nie i kiedy kawki zanieczyściły portret Stalina, po raz pierwszy w życiu cieszył go 
fakt „zniszczenia jego dzieła". 

Jako pisarz nie potrafił dostosować się do ciasnych schematów i sztywnych 
wymogów stawianych przez nowe władze. Zaproszony do współpracy z uka
zującym się we Lwowie polskim miesięcznikiem Nowe Widnokręgi, redagowanym 
przez W. Wasilewską, zastanawiał się: „Cóż mogę dla nich napisać? Coraz 
bardziej przekonuję się, jak dal'eki jestem od rzeczywistego życia i jak mało 
orientuję się w duchu czasów. Wszyscy jakoś znaleźli jakiś p rzydział, ja zostałem 
na lodzie. Pochodzi to z braku elastyczności , z pewnej bezkompromisowości , któ
rej nie chwalę". 

Wysłał jednak redakcji swoje nie drukowane dotąd opowiadanie o pokracznym 
synu szewca, uderzająco podobnym do szewskiego zydla. Utwór został odrzu
cony, a Schulz w odpowiedzi usłyszał: „Nam Proustów nie potrzeba". 

Usiłował jeszcze doprowadzić do publikacji kolejnego opowiadania, napisa
nego po niemiecku Die Heimkehr-wysłał je do niemieckiej redakcji Wydawnictwa 
Literatur Obcych w Moskwie-ale także bez skutku . 

Jasnym promieniem rej beznadziejnej sytuacji było spotkanie w 1940 r. malarki 
Anny Płockier-jego ostatniej skrytej miłości i partnerki głębokiego duchowego po
rozumienia . „Po raz pierwszy zdarza mi się spotkać takie bogactwo natury nie 
mieszczące się jakby w skali jednej osoby". Poznali się w borysławskim środowi
sku poetów i malarzy, gdzie Anna wiodła prym w żywych dyskusjach na tematy 
sztuki i literatury. Do Borysławia , gdzie mieszkał jej narzeczony przedarła się przez 
granicę Generalnej Guberni z Warszawy. Widywali się bardzo 
często, ale przede wszystkim pisali do siebie wymieniając ożywcze 
myśli. W tej kwestii nie mógł już liczyć na Deborę, która popadła 
w skrajną depresję . 

W czerwcu 1941 r. Drohobycz znalazł s ię pod hitlerowska oku
pacją. Zamknięto szkoły. Schulz został pozbawiony jakichkolwiek 
środków utrzymania. W początkowym okresie władze niemieckie 
zatrudniały żydowskich fachowców, głównie rzemieślni ków , idąc 
więc za radą znajomych Schulz złożył podanie do Judenratu, załą
czając swoje rysunki , aby jako „potrzebny Żyd" uzyskać „przywi
leje" - przydział chleba i nikłą nadzieję przetrwania. 

Jego pracami zainteresował się gestapowiec Feliks Landau, 
zatrudniając go u siebie jako „malarza nadwornego". Schu lz port
retował swojego protektora, który kupował też jego rysunki, oraz 
pokrył barwnymi ilustracjami z baśni sypia l nię synka Landaua. 
Z polecenia Gestapo, ozdabiał też freskami 
ściany budynku Reitschule - szkoły jazdy i sie
dzibę Gestapo. 

„Przy życiu" trzymała go Anna. „Myśl o Pa
ni jest dla mnie prawdziwym jasnym punk
tem, odgradzam ją od powszednich myśli 

Dom przy ut. Stolarskiej 18 w drohobyckim getcie 
/dwa środkowe okna - pokój Schulza/ 

Anna 
Plockier 



i chowam na najlepsze chwile, wieczorem. Jest Pani partnerką moich wewnętrz
nych dialogów o sprawach istotnych dla mnie". 27 listopada 1941 r. Anna i jej 
narzeczony zginęli w czasie masowego pogromu Żydów, rozstrzelani w lesie pod 
Borysławiem. 

Był to dla Schulza cios nie do udźwignięcia, po nim spadł kolejny- przymusowe 
przesiedlenie do getta. Schulz ratując swoje najcenniejsze rzeczy, rękopisy, listy, 
rysunki, obrazy powierzył je „katolikom spoza getta". Kim byli ci ludzie do dziś nie 
wiadomo. Cały dorobek jego życia bezpowrotnie zaginął. 

W 1942 zatrudniono go, wraz z przyjacielem Izydorem Friedmanem przy 
katalogowaniu skonfiskowanych księgozbiorów. Praca trwała kilka miesięcy i nie 
była już tak uciążliwa, jak malowanie fresków. Z rozkazu Gestapo służył teź swą 
wiedzą jako rzeczoznawca przy ocenie zrabowanych dzieł sztuki, głównie 

obrazów. 
Schulz coraz bardziej zapadał na zdrowiu, a i sytuacja w gettcie też stawała się 

coraz trudniejsza. Już od 1941 r. warszawscy znajomi oraz ludzie z kręgów AK 
przygotowywali jego ucieczkę z Drohobycza. Dostarczono mu dolary i „aryjskie 
papiery". Ale Schulz zwlekał, najpierw nie chciał zostawić swojej chorej siostry, 
a po jej śmierci czekał na fałszywe dokumenty dla swojego przyjaciela. Wreszcie 
ustalono datę ucieczki na 19 listopada 1942 r. 

Zataił ten fakt przed Friedmanem i rano wybrali się razem po chleb do budynku 
Jugenratu. Nikt nie mógł przewidzieć, że właśnie tego dnia Gestapo przeprowadzi 
w Drohobyczu „dziką akcję" mordowania Żydów w odwecie za zranienie w palec 
jednego z Niemców przez żydowskiego aptekarza. „G_dy usłyszeliśmy strzelaninę 
-wspominał Friedman - i zobaczyliśmy uciekających Zydów i my rzuciliśmy się do 
ucieczki. Słabszego fizycznie Schulza dopadł gestapowiec GOnther. Skłócony 
z Landauem wypatrzył w tłumie jego protegowanego. Przytrzymał go, po czym 
przyłożył mu rewolwer do głowy i strzelił dwukrotnie". W ten sposób wyrównał 
swoje rachunki: „Zabiłeś mojego Żyda-ja twojego", chwalił się potem. 

Zginął „tak jak stał niegotowy i niewykończony, w przypad-
kowym punkcie czasu i przestrzeni, bez zamknięcia rachun
ków, nie dobiegłszy do żadnej mety, w połowie zdania niejako, 
bez kropki i wykrzyknika, bez sądu ... " - odszedł w nicość, 
w „kosmiczną bezdomność", tak jak świat w jego Komecie. 

Nie ma śladu po jego grobie i po cmentarzu, gdzie został 
pochowany. Wznosi się tam dzisiaj nowa dzielnica mieszka
niowa. 

" „ Ułamki potłuczonego zwierciadła" 

Bruno Schulz nigdy nie był w naszym mieście, ale można pow.iedzieć, że ' 
duchem krążył w jego okolicy. Znal J. Czec'howicza, rezydującą w Kazimierzu 
M. Kuncewiczową, a w Chełmie pozostawił rzecz najcenniejszą. Sześć pożółk
łych kartek ze szkolnego zeszytu w kratkę - rękopis opowiadania Druga jesień 
-jedy n y ocalały manuskrypt literacki jego utworu! 

Jak do tego doszło? 15 marca 1934 r., a więc po ukazaniu się Sklepów cynamo- rł?ł 

nowych, napisał do niego Zenon Waśniewski, malarz i grafik, współzałożyciel 
1
„ ·. 

i wydawca (wraz z Kazimierzem Andrzejem Jaworskim) ukazującego się w Cheł- i 
mie miesięcznika literackiego Kamena. Był kolegą Schlilza na lwowskim wydziale ~ "" 
architektury, której także nie ukończył i podobnie jak on uczył rysunków. Odno-
wiona znajomość zaowocowała obfitą korespondencją i co najważniejsze - pub-
likacją na lamach Kameny dwu tekstów Schulza. Ukazała się tu, wspomniana już 
Druga jesień i początkowy fragment opowiadania Wiosna, 
zawierający niewykorzystany w ostatecznej wersji wariant 
tekstu tzw. Święto Paschy. 

Panowie zapraszali się wzajemnie do Drohobycza 
i Chełma, ale ostatecznie spotkali się tylko raz, w połowie 
sierpnia 1935 r., w Zakopanem. Spotkanie to opisał 
Waśniewski w szkicu opowiadania Przyjaźń odnowiona, 
odnalezionego w jego nie wydanych rękopisach . 

Zenon Waśniewski, 
karykatury Brunona 
Schulza 



I jeszcze jeden lubelski „ułamek" i "ziemskie przyb li żenie" Schulza za sp rawą 
jego modelki , która pojawia się w grafi kach Xięgi bałwochwalczej. Znała ją 

osobiście pani Małgorzata B i elecka-Hołda , redaktor naczelny Gazety Wyborczej 
w Lublinie: „Znałam ją od zawsze . Pojawiła się w Lublinie na prze łom ie lat 40. i 50. 
Z mężem i siostrzeńcem wprowadzil i się do nowego domu przy Alejach Racła
wickich, w najbl i ższym sąsiedztwie moich rodziców. 

Kinga Krystyna Czajka z domu Hewryk . Skąd przyjechała? Co się z n ią dz ia ło 

w czasie wojny? Nie wiem, nigdy tego nie opowiadała - a i ja, mała dziewczynka 
w latach jej przyjażn i z moją matką , pewnie nie chc iałabym tego słuchać. Wiem, że 
czas międzywojn ia - czas dzieciń stwa i młodośc i - przezyla w Drohobyczu. 

Ciocia Kinga. Świetn ie ubrana Uak ona umiała nos ić suknie! ), elokwentna, 
dowcipna. Miała za d uże oczy i nos niezbyt klasyczny, za to ru szała się w niezwykły 
sposób, z 1 a kimś kocim wdziękiem . - To o mojej siostrze Mimusi mówiono w Dro
hobyczu «ta piękna » , o mnie mówil i «ta z p ięknym i nogami„ - wspominała . Mi ała 

ogromny temperament, ciekawość św i ata i dar trzyman ia słuchacza ... za mordę . 

( .. . ) Do dz i ś mam przed oczami scenę wyczarowaną przez cioci ę Kingę . Ele
gancka kamienica - a może willa? Okno na pierwszym a może drugim p iętrze. 
W oknie dziewczyna. A po drugieJ stronie ul icy przygarbiony smutny mężczyzna 
w za długim płaszczu. Bruno Schulz. Stoi , patrząc w okno, a w ręce trzyma wali zkę 

pełną kamieni. Wyznanie miłości. 
Czemu nie? Ona - pewna siebie, dumna panna z zamożnego domu. On - nie

śm iały nauczyciel rysunków, ale przede wszystkim twórca n iezwykłej rzeczywistości. 
Czy w tej rzeczywistośc i nie magio zna leźć s ię miejsce na walizkę z kamieniami? 

- Dlaczego miał te kamienie? - Żeby bylo mu c iężko. 
- A czemu m iałoby mu być ciężko?- Żebym uwi erzyła, że mnie kocha. 
Ciocia Kinga nie żyje od lat. O tym, że była model ką Schulza, dowiedziałam się 

j uż po jej śmierci. I natychmiast rzuciłam się do jego rysunków na poszukiwanie. 
Czy to ona jest kobietą z pracy Na Cyterze? Czy ona siedzi druga z lewej na ry

sunku Zabawy w ogrodzie? Ale na pewno ona idzie przez rynek w Zaczarowa
nym m;eście li. To jej brwi , wysoko podniesione do góry, jej wyraz twarzy. I jej nie
zwykły, taneczny chód. 

Czy była egzaltowana? Pewnie trochę tak - ale co przeszkadza odrobina eg
zaltacji? Ze może kreowała swoje wspomnienia? A komu zależy na solennym, 
rzeczow)'m sprawozdaniu ze zdarzeń życia tego? Ja w każdym razie bardzo się 
cieszę, że w jednym z okien w Drohobycz.u stoi dumna panna i patrzy na nieśm ia 

łego, przygarbionego mężc.zyznę ,z walizką pełną kamieni." 

op!ac. a.n. 

Józef z ojcem 

Dwa/ ch/opcy z otwartą księgą 
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